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Hamm Ag är på alla kontinenter specialisten man ska vända sig 
till för packningsteknik. Företaget räknas till världens ledande 
tillverkare av packningsredskap. Företagets huvudkvarter 
befinner sig i Tirschenreuth, Tyskland, och omfattar Europas 
modernaste vältfabrik. Hamm Ag ingår i den internationellt 
verksamma Wirtgen Group. Gruppen har fler än 5000 anställda 
över hela världen.

UTMANINGEN

I fabriken i Tirschenreuth utförs svetsning i stora, ej avgränsade 
arbetsområden. Man försökte förbättra luftkvaliteten genom 
takventilation, men detta orsakade för stor energiförlust.
Hallen är indelad i två arbetsområden.

Varje del är 38 meter lång x 20 meter bred x 6 meter hög. 
Utsugningsvolymen är 4500 m³ per del.

Luftflödeskapaciteten hos det nya Plymovent-systemet är för 
närvarande 54 000m³/h. Systemets maximala kapacitet är dock 
60 000m³/h. VITTNEsMål

“Plymovent GmbH löste två problem i vår produktionshall för 
vältcylindrar. Å ena sidan var luften starkt förorenad med 
svetsrökpartiklar, å andra sidan var golvytan begränsad. Med 
hjälp av Plymovents FumeSimulator beräknades MAC-värdet 
(Maximum Allowable Concentration). Det slutade med att vi 
inte bara uppfyllde kraven, koncentrationen reducerades till 
mindre än 1 mg/m³.

För att inte förlora värdefull golvyta har filtret placerats 
utomhus. Jag var särskilt imponerad av att allt arbete utfördes 
utan att nämnvärt störa våra verksamheter och av hur smidigt 
hela installationen gick. Det gjorde valet för Plymovent ganska 
självklart, tillsammans med den skräddarsydda lösningen de 
erbjöd. Och nu efteråt tänker vi precis likadant.”

» Våra anställda har nu optimalt skydd mot svetsångor. En härlig 
känsla «
CITAT VA Herr Dietmar Heinl, Safety Manager vid avd. Hälsa & 
Säkerhet hos Hamm AG
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Typ av installation
 ■ 2 x Push-Pull system MDB-30 + 37 kW Fan
 ■ 4 x U-System 15.000 m³/h

Installationsår
 ■ 2013

 ■ Problemet med den snåla golvytan har lösts!
 ■ Systemet uppfyller inte endast all lagstiftning, det 

underskrider till och med den föreskrivna gränsen!

lösNINGEN

Vi installerade ett Push-Pull-system med värmecirkulering och 
tillförsel av frisk luft. Detta system för undan den stigande 
svetsröken från arbetsmiljön. På så sätt hålls koncentrationen av 
svetsångor väl under MAC-värdet. För att garantera ett optimalt 
luftflöde i längdriktningen valde vi 2 U-system med en maximal 
kapacitet på 30 000 m³/h vardera.

För att kräva så litet golvutrymme i produktionshallen som 
möjligt har utsugningssystemen placerats under en baldakin på 
hallens utsida.

Svetsångorna kan fångas optimalt efter installation av två 
utsugningssystem med en kombinerad luftflödeskapacitet på 60 
000 m³/h. Vidare placerades två friskluftssystem med 
värmecirkulering och sekundära värmemoduler för att garantera 
tillförsel av frisk luft, även på vintern med stängda dörrar och 
fönster. Den verkliga intagsvolymen är 12 000 m³/h, vilket 
innebär att inomhusluften i fabriken förnyas varje timme. 
Luftflödet styrs utgående från behov, varvid ett frekvensreglage 
hela tiden justerar utsugningsfläktarnas varvtal.

Våra filtersystem är certifierade för W-2 och W-3 enligt kraven 
från det tyska Arbetsmiljöverket. Den erbjudna utsugningen är 
klassad i enlighet med svetsrökkategori W-2. Här bearbetas 
uteslutande stål, luftcirkuleringssystemet kan därför löpa upp till 
100 %.

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och
tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i
världen. Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög kvalitet. Vår
långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang för våra kunders behov
gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.
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